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Skaidrojums Ieinteresētajiem piegādātājiem par iepirkumu „Popes jumta seguma 

atjaunošana un vienkāršotās renovācijas kartes izstrāde objektā “Popes pamatskola”, 

Popes pagastā, Ventspils novadā” Identifikācijas Nr. VND2017/22 

1. jautājums.  

Precizējiet svarīgākos paramaterus vai  īpašības, kas jāievero zemseguma materiāla izvēlē? 

Atbilde. 

Zemseguma materiāls jāparedz elpojošs ar izvietojumu virs esošā dēļu klāja un jāatbilst EN-

1928; EN-12572 prasībām. 

2. jautājums. 

Precizējiet svarīgākos paramaterus vai  īpašības, materiāla biezumus, kas jāievero tekņu un 

notekreņu materiāla izvēlē? 

Atbilde. 

Materiāls (cinkots vai krāsots) noteiks saskaņojumi apliecinājuma kartē. Materiāla biezums 

0,6 mm vai biezāks. Tekņu āķi stiprināmi jumta plaknes koka konstrukcijā. 

3. jautājums. 

Vai tekņu sistēmai jāatbilst un vajadzīgs sertifikāts pēc LVS EN 1462:2005 standarta, vai arī 

pietiks ar ražotāja izsniegtajām deklarācijām  vai ekspluatāciju īpašību deklarāciju visai 

sistēmai? 

Atbilde. 

Tekņu elementiem jāatbilst spēkā esošiem normatīviem par būvmateriālu pielietošanu 

būvniecībā. Piegādātam materiālam jāatbilst materiālu ekspluatācijas īpašību deklarācijā 

norādītām prasībām un apstiprinātai ražošanas procesa kontroles sistēmai. 

4. jautājums. 

Jumta plakņu un sienu savienojumi jāveido no skārda vai alumīnija materiāla, ja no skārda, 

norādīt arī vai cinkots vai krāsots (PE; PUR), norādīt materiāla biezumu? 

Atbilde. 

Jumta plakņu un sienu savienojumi jāizbūvē no skārda materiāla ar PUR pārklājumu, tonis kā 

dakstiņu segumam un ar biezumu 0,5 mm vai biezāks. Izbūvē jāietver arī nepieciešamie 

blīvējuma un stiprinājuma materiāli. 



 

5.jautājums.  

Pēc ražotāja "Monier", kas ir rindu dakstiņa “Dantegl” ražotājs un izplatītājs, alumīnija 

sateknes un alumīnija lāseņi ir veidoti no gofrēta alumīnija. Vai piedāvājumā ir jāiekļauj šis 

materiāls, bet ņemot vērā, ka neizslēdzam analogus materiālus, vai analogs, atiecināms gan uz 

materiālu - alumīnijs, gan uz gofrēto struktūru? 

Atbilde. 

Satekņu materiāls ir paredzēts alumīnija ar gofrētu plakni. Tonis kā jumta seguma materiālam, 

platums atbilstoši jumta slīpumam un ražotāja tehniskām prasībām. 

6.jautājums. 

Precizēt pozīciju – “X veida dakstiņš”, kas jāiekļauj šajā pozīcijā, ja ražotājs nepiedāvā tādu 

produktu? 

Atbilde. 

„X veida dakstiņš” domāts četru jumta koru sadurvietā, kur visas ir vienā līmenī.  

7.jautājums. 

Precizējiet pozīcijas – “Jumta platforma pie skursteņiem”, platformas izmērus (garumu)? 

Atbilde. 

Platformas pie skursteņa garums ir 2 m. 

8.jautājums. 

Precizējiet pozīciju – “Jumta gaismas logu seguma iestrāde”, kādi darbi un materiāli  ar šo 

pozīciju domāti? 

Atbilde. 

Jumta gaismas logu seguma iestrādē jāparedz bojāto koka detaļu nomaiņa, kondensāta plēves 

iestrāde, skārda materiāla ar PUR pārklājumu, tonis kā dakstiņu segumam un ar biezumu 0,5 

mm vai biezāks iestrāde līdz esošam koka loga rāmim (skatīt bildes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.jautājums  

Vai jāparedz jumta plakņu līmeņošana ar garenlatojumu (piem. 50*75mm) virs spārēm? 

Atbilde. 

Jāparedz jumta plakņu līmeņošana ar latojumu. 

10. jautājums. 

Konstatējām attālumus starp spārēm: 

Jumta daļas NR. 1;2;3; no 900-1200mm kur pēc ražotāja instrukcijas, pie šāda spāru soļa 

nepieciešamās latojuma dimensija ir 50*75mm. 

Jumta daļa NR. 4 attālums starp spārēm 1200-1500mm, kur pēc ražotāja instrukcijas, pie šāda 

spāru soļa nepieciešamās latojuma dimensija ir 50*100mm. 

Vai jāparedz šādi materiāli būvniecībai? 

Atbilde. 



 

Dažādām jumta daļām ir atšķirīgs esošais spāru solis. Latojuma dimensijas izbūvē ir jāņem 

vērā ražotāja instrukcijas attiecībā uz latojumu un lai novērstu risku jumta plakņu iespējamām 

deformācijām ilgākā laika periodā. Latojuma cenā jāiekļauj arī tehniski nepieciešamais 

daudzums palīgdetaļu stiprināšanai (šotrenēm, korēm, savstarpējām pievienojumu vietām, 

notekreņu stiprinājumiem, pakāpieniem, platformām pie skursteņiem). 

 

 

 

 

 

 

 

Ar cieņu, 

Iepirkumu nodaļas vadītājs      J. Krilovskis                


